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1. Naukowe „curriculum vitae"

Andrzej Pryba MSF, ur. 28.09.1965 r. w Tucholi, po ukończeniu liceum ogólnokształcącego,
po wstąpieniu do nowicjatu Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny i studiach
teologicznych w Wyższym Seminarium tego Zgromadzenia (1985-1991), przyjmuje
07.09.1984 r., święcenia kapłańskie. Uzyskuje dyplom magistra teologii z zakresu teologii
pastoralnej (na podstawie umowy pomiędzy Papieskim Wydziałem Teologicznym w
Poznaniu i w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny
w Kazimierzu Biskupim) [20.12.1990] .. Praca magisterska pt.: Świadomość grzechu
dzieciobójstwa u młodzieży maturalnej wybranych miast województwa bydgoskiego jest
promowana przez ks. dr. Pawła Świtałę MSF) na Papieskim Wydziale Teologicznym w
Poznaniu
Dyplom licencjata kanonicznego z teologii, w zakresie nauk o rodzinie. Kandydat
uzyskuje w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na podstawie wcześniej
przedstawionej pracy magisterskiej [1 O. 07. 1995] oraz pozytywnie zaliczonych egzaminach
licencjackich (zgodnie z dokumentem Doctrina Christiana). Z kolei Kandydat odbywa studia
doktorskie uzyskując dyplom doktora nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Podstawą jest rozprawa pt.: Znaczenie naturalnego planowania rodziny w tworzeniu więzi
małżeńskiej. Studium teologiczno-moralne (promotor: ks. prof. dr hab. Jerzy Bajda)
[21.05.2001]. Recenzentami w przewodzie doktorskim są: ks. prof. dr hab. Marian Machinek
MSF (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) i ks. prof. dr hab. Wojciech Bołoz
CSsR (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).
Ważne

w ocenie jest zatrudnienie i dydaktyka w ośrodkach naukowych. I tak - od 1
października 2002 do 31 stycznia 2008 roku ks. Dr. Andrzej Pryba najpierw jest zatrudniony
w prowadzenie zajęć dydaktycznych z teologii pastoralnej (fundamentalnej i szczegółowej),
praktyki kancelaryjnej, teologii rodziny oraz seminarium magisterskiego z zakresu teologii
pastoralnej. Wszystko to odbywa się zgodnie z prawem akademickim na podstawie umowy o
dzieło w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w
Kazimierzu Biskupim.
Od 1 października 2002 roku do dnia dzisiejszego pełni funkcję pełnomocnika
dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ds.
organizacji studiów w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Misjonarzy Świętej
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Rodziny w Kazimierzu Biskupim. Obecnie został wybrany na Prodziekana Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Od 1 października 2002 roku prowadzi zajęcia z teologii małżeństwa i rodziny,
socjologii rodziny, teologii moralnej (fundamentalnej i szczegółowej) w oddziale konińskim,
sekcji św. Jana Chrzciciela Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Podobne
zajęcia naukowo-dydaktyczne pełni Kandydat z. zakresu teologii moralnej na podstawie
umowy o dzieło w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego dla
Polonii Zagranicznej w Poznaniu działającym w ramach Papieskiego Wydziału
Teologicznego (sekcja Bobolanum) w Warszawie. Ważne dla całości oceny jest również to,
że od 1 października 2007 roku do dziś prowadzi cykliczne wykłady z teologii moralnej
szczegółowej w Wyższym Seminarium Duchownym Braci Mniejszych we Wronkach.
Od 1 lutego 2008 roku ks. dr Andrzej Pryba jest zatrudniony, na podstawie umowy o
pracę w wymiarze pełnego etatu, na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Do chwili obecnej pracuje jako adiunkt w Zakładzie Teologii
Moralnej, Duchowości i Katolickiej Nauki Społecznej.
Rozpiętość prowadzonych zajęć specjalistycznych jest godna szacunku: są to wykłady,
ćwiczenia i seminaria z teologii moralnej fundamentalnej,. Szczegółowej, jak i wykłady
monograficzne. Wśród tych ostatnich zaznaczyć należy kwestie z zakresu profilaktyki
zagrożeń w samorządzie terytorialnym (wykład i ćwiczenia) i szeroki zakres spraw z etyki
życia małżeńskiego i rodzinnego. Ważne jest również rozwijanie w rodzimym Seminarium
Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny „teorii i praktyki duszpasterstwa rodzin".
Osiągnięcia wynikające

z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku (z
późniejszymi zmianami) o stopniach naukowych i tytule naukowym ukazują to, że
przedmiotem zainteresowań naukowych ks. dr Andrzeja Pryby jest problematyka związana z
małżeństwem i rodziną. Cechą charakterystyczną tychże poszukiwań jest specjalizacja w
zakresie moralności małżeńskiej i rodzinnej. Wyrazem tego są liczne publikacje podejmujące
motywy moralne, społeczne i eklezjalne. Owocem wieloletnich poszukiwań w tym zakresie
jest rozprawa habilitacyjna. Nosi ona tytuł: Instytucjonalne działania wobec rodziny na
terenie województwa wielkopolskiego w latach 1999-2009. Inspiracje teologiczne w praktyce
powiatowych centrów pomocy rodzinie, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2014, ss. 400,
ISBN 97883-7823-187-5. Koniecznym do podkreślenia jest to, że została ona zrealizowana w
ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki w Krakowie nr NN 101 1360 40.
W curriculum vitae ks. dr. A. Pryby należy podkreślić, że od ponad piętnastu lat jest
On bezpośrednio związany z pracą i współpracą naukową ze środowiskami badawczymi
uczelni Poznania, Warszawy, Olsztyna oraz Krakowa. Dobrze świadczy to nie tylko o
umiejętności współpracy naukowej, ale i także o tym, że jest cenionym badaczem zwłaszcza
w dziedzinie etyki małżeńsko-rodzinnej i szeroko rozumianej współpracy z mediami i z
duszpasterstwem.
2. Ocena dorobku naukowego - publikacje badawcze
Całość pracy naukowej i akademicko-dydaktycznej ks. dr. Andrzeja Pryby skupia się
w trzech szerokich, a zarazem wysoce specjalistycznych warstwach badawczych. Pierwsza
obejmuje zespół zagadnień związanych z normatywno-aksjologiczną etyką życia rodzinnego.
Druga - obejmuje zagadnienia - dotąd zaniedbane w teologii rodziny - a dotyczące
wzajemnych powiązań pomiędzy „socjalnością" a „wspólnotowością" życia rodzinnego. To
Autor wiąże - jak nikt dotąd - z przybliżaniem społecznych funkcji rodziny i pracy socjalnej
(i działania Caritas). Chodzi przede wszystkim o interesujące odkrywanie relacji pomiędzy
głównymi funkcjami rodziny a instytucjami społecznymi (samorządowymi i państwowymi).
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Jest to znacząca „nowość" we współczesnych badaniach. Trzeci wymiar badań - najszerszy to zagadnienia moralno-społeczne i pastoralne związane z życiem rodzinnym.
Dlatego trzeba podkreślić, że aktualność tych trzech nurtów badawczych nie budzi
żadnych wątpliwości, a kilka prac z serii „Teologia i moralność" zasługuje w pełni na
dorobek habilitacyjny. Opracowania te są czymś potrzebnym i cennym w naukach o
człowieku. Trzeci kierunek badań - najszerszy jakościowo i pod względem ilości, koncentruje
Autora wokół wiodących i fenomenów życia rodzinno-moralnego (Autor - jak mało kto łączy je w spójną całość!). Autor wychodzi z założenia badawczego (chociaż nie zawsze to
wprost wyjaśnia), że „konieczne jest wypracowanie modelu współpracy państwa z
organizacjami trzeciego sektora, a więc i z organizacjami kościelnymi w dostarczaniu usług
socjalnych".

W ramach pierwszej dziedziny - której Kandydat poświęca sporo uwagi, trzeba
- oprócz rozprawy doktorskiej UKSW - trzy publikacje z zakresu moralności
małżeńskiej i rodzinnej (aksjologia rodzinna - przy czym specjalistów w tej dziedzinie jest
niewielu!). Publikacji na temat normatywności małżeńsko-rodzinnej w dorobku ks. dr. A.
Pryby jest ponad trzydzieści. W szczególności należy zwrócić uwagę na cenne opracowania w
tej dziedzinie - takich jak: Rodzina szkołą wartości (praca zbiorowa pod red. A. Pryby),
Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, 21011; A. Pryba, Planowanie rodziny a więź
małżeńska, Wyd. Hosianum, Olsztyn 2012, oraz kilkanaście specjalistycznych artykułów, a
wśród nich: Małżeństwo i rodzina w kryzysie?, „Teologia i Moralność'', 7 (2010), s. 46-58;
Małżeństwo i rodzina w dobie polskich przemian, „Forum Teologiczne" XII, 2011, s. 191205; Rodzina: dar i zadanie, „Studia nad Rodziną'', 28-29(2011), s. 31-41. Ważna publikacja
- pozostająca w nurcie posoborowej idei powołania - to - Powołanie małżeństwa i rodziny w
kontekście współczesnych zjawisk dotyczących życia małżeńskiego i rodzinnego w Polsce,
„Ateneum Kapłańskie", 3 (622) 2012, s. 525-535; Rodzina podstawową instytucją i wspólnotą
życia społecznego?, „Teologia i Moralność", 11 (2012), s. 7-18. Wiara fundamentem
autentycznego i głębokiego przeżywania sakramentu małżeństwa, w: A. Pryba (red.), Rodzina
środowiskiem wiary i humanizacji świata, Wydział Teologiczny UAM, Poznań 2014, s. 4961; Moralność aktu małżeńskiego w świetle encykliki „ Humanae vitae ", „Teologia i
Moralność", 3(2008), s. 87-98; Mężczyzna i kobieta - humanum w swej pełni. Refleksje na
kanwie listu apostolskiego Jana Pawła II „ Mulieris dignitatem ", „Teologia i Moralność", 5
(2009), s. 31-43. Bardzo dobre i wymagające sporego wkładu pracy - to analityczne
opracowanie normatywne nosi tytuł „ Znaczenie i wartość sakramentalnego małżeństwa,
„Teologia i Moralność", 12 (2012), s. 49-61.
Do tego dochodzi jeszcze normatywno-aksjologiczne opracowanie zatytułowane
Stagnacja czy szansa na rozwój?, „Polonia Sacra" 19(2015) nr 4(41), s. 175-191. Nie wolno
zapomnieć, że publikacje w Teologia i moralność" to periodyk specjalistyczny. W jego
redagowaniu ma wielki wpływ Kandydat. Jest to dzieło zbiorcze świadczące o wysokiej
aktualności podejmowanych analiz badawczych. Osobisty wkład Kandydata do tego
wspólnego dorobku widać w pracy pt. Polska rodzina katolicka a rozwój społeczeństwa
obywatelskiego. Uwagi na marginesie raportu „ Rodzina bogactwem (dobrem) dla
społeczeństwa", „Teologia i Moralność", 15 (2014), s. 37-50. Od roku 2011 ks. dr Andrzej
Pryba pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma naukowego wydawanego przez
Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „Teologia i
Moralność". Pismo to ukazuje się w cyklu półrocznym pod patronatem Stowarzyszenia
Teologów Moralistów. Zaangażowanie w redakcję tego czasopisma było inspiracją do
podjęcia kolejnego tematu badawczego pt.: „Nowe perspektywy teologii moralnej". Owocem
tychże działań jest publikacja 10 edycji czasopisma „Teologia i Moralność". „Teologia i
Moralność" 9 (2011 ), „Familiaris consortio" po trzydziestu latach, Wydział Teologiczny
wyróżnić
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Uniwersytetu im Adama Mickiewicza, Poznań 2011, ss. 234; „Teologia i Moralność" 10
(2011), Argumenty bioetyczne, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im Adama Mickiewicza,
Poznań 2011, ss. 264; „Teologia i Moralność" 11 (2012), Społeczeństwo rodzinie - rodzina
społeczeństwu, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im Adama Mickiewicza, Poznań 2012, ss.
217; „Teologia i Moralność" 12(2012), Po co ślub kościelny?, Wydział Teologiczny
Uniwersytetu im Adama Mickiewicza, Poznań 1012, ss. 248; „Teologia i Moralność"
13(2013), Nowy ateizm - nowa ewangelizacja, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im Adama
Mickiewicza, Poznań 2013, ss. 267; „Teologia i Moralność" 14 (2013), Sprzeciw sumienia.
Implikacje teologicznomoralne, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im Adama Mickiewicza,
Poznań 2013, ss, 272; „Teologia i Moralność" 18 (2015), Sakrament pokuty - współczesne
wyzwania, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im Adama Mickiewicza, Poznań 2015, ss. 220.
Drugim kierunkiem badań - są badania zintegrowane z programem poszukiwań
w ramach szerokich analiz funkcji rodziny w społeczeństwie. Są to liczne opracowania z
zakresu zarówno duchowości społeczeństwa polskiego w okresie transformacji ustrojowych
(takich badań jest ciągle niewiele!). Ważne są w tych badaniach naukowe zainteresowania
tradycją chrześcijańską (także instytucji lokalnych społeczności i Caritas). Warto tutaj
wymienić takie opracowania jak Kandydata jak: Teologia i Moralność" 15 (2014), Rodzina w
przestrzeni publicznej, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im Adama Mickiewicza, Poznań
2014, ss. 293; „Teologia i Moralność" 16 (2014), Rodzina - szkoła - wychowanie, Wydział
Teologiczny Uniwersytetu im Adama Mickiewicza, Poznań 2014, ss. 243.
W trzecim kierunku badań Autor skupia się wokół zagadnień społecznych (pracy
ludzkiej oraz poradnictwa rodzinnego). Jest to bowiem ważne zarówno dla teologii
pastoralnej oraz nauk medycznych. Mieszczą się tutaj kolejne - ważne dla całości oceny publikacje. Teologiczno-moralne aspekty odpowiedzialnego rodzicielstwa, w: U. Dudziak, G.
Koszałka, J. Młyński (red), Poradnictwo rodzinne w teorii i praktyce, Wydawnictwo „Homo
Dei", Kraków 2013, s. 96-108. Można w oparciu o dokumentację habilitacyjną z łatwością
wykazać pokaźny i znaczący dorobek Kandydata w tej dziedzinie. I tak - owocem
przygotowanej dysertacji doktorskiej była najpierw publikacja książki pt.: Planowanie
rodziny a więź małżeńska, Wydawnictwo „Hosianum", Olsztyn 2002, ss. 184. Przedmiotem
podjętych w niej szczegółowych analiz są zagadnienia dotyczące planowania rodziny i więzi
małżeńskiej. Zainspirowały one Autora również do podjęcia na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tematu badawczego „Teologicznomoralne aspekty poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego". W związku z tym uczestniczy On
w tworzeniu i realizacji programu szkoleniowego w zakresie poradnictwa małżeńsko
rodzinnego dla Ośrodków Polonijnych w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Na podstawie tego
programu są już przygotowywani doradcy życia rodzinnego, którzy podjęli już bądź mają
podjąć pracę w centrach pomocy rodzinie przy ośrodkach duszpasterskich działających w
ramach Polskich Misjach Katolickich. Ów program szkoleniowy ma uwzględniać następujące
aspekty: psychologicznoporadnicze, teologiczno-etyczne oraz medyczno-praktyczne. W
ramach podjętych na tym polu prac pojawiły się następujące publikacje - ważne dla oceny
dorobku habilitacyjnego - monografie zbiorowe pod redakcją Kandydata lub Jego autorstwa:
„Głosić Ewangelię Rodziny, Fundacja „Posłaniec", Otwock 2002, ss. 135; „Świętymi bądźcie
w rodzinach waszych, Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Misjonarzy Świętej
Rodziny, Kazimierz Biskupi 2004, ss. 180; Przygotowanie do sakramentalnego małżeństwa,
Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, Kazimierz
Biskupi 2006, ss. 158.
Badania naukowe zwieńczone specjalistycznymi publikacjami (prawie wszystkie
recenzowane!) - są wyznaczane w dużym stopniu potrzebami i stylem pracy naukowej
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Uczelni w której Kandydat pracuje oraz ze środowiskami pastoralnymi i medialnymi, z jakimi
jest bezpośrednio związany. Oddzielną sprawą są zadania wyznaczane także przez
powierzane przez Uczelnię zajęcia dydaktyczne.
Podsumowując osiągnięcia z tego obszaru badań - to trzeba powiedzieć, że w pełni
wystarczają one do promocji naukowej. W opublikowanym przez Kandydata dorobku
naukowym znajduje się ponad 50 pozycji, w tyi;n - od doktoratu - prawie 40 ważnych
artykułów oraz kilkanaście opracowań popularno-naukowych Są one robione często w „stylu
encyklopedycznym" i ukazują sporą erudycję Autora. Nie bez znaczenia są liczne
wprowadzenia do prac zbiorowych, wstępy do nich, wykazy bibliograficzne i korespondencje
z sesji naukowych. Naukowo-badawczy dorobek jest de facto poważnym dorobkiem nie tylko
z teologii, ale i z zakresu etyki i katolickiej nauki społecznej. Szkoda, że nie została dotąd
opublikowana w jednej pozycji monograficznej przynajmniej część wykładów i ćwiczeń
prowadzonych ze studentami.
Na podstawie recenzowanych źródeł trzeba powiedzieć, że ks. dr. A. Pryba, jest
jednym z nielicznych w Polsce badającym przemiany aksjologiczno-społeczne polskiej
rodziny oraz ustawodawstwa związanego z pomocą dzisiejszej rodzinie (i to nie tylko w
Wielkopolsce). Są to badania cenne naukowo i zasługujące na szacunek. Ich wartość podnosi
się także przez to, że są to badania w ścisłej współpracy ze znanymi środowiskami
naukowymi Warszawy, Krakowa, Torunia, Olsztyna. Wszystko to jest ważne dla
uwypuklenia kontaktów naukowych.

3. Ocena rozprawy habilitacyjnej
Głównym

problemem badawczym recenzowanej monografii są „Instytucjonalne działania
wobec rodziny na terenie Województwa Wielkopolskiego w latach 1999-2009. Inspiracje
teologiczne w praktyce powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Bernardinum, Pelplin 2014,
ss. 400. Monografia jest recenzowana (recenzenci: ks. dr hab. Jacek Szymański (UMK), ks.
prof. dr hab. Adam Skreczko (UKSW).
Treść

pracy składa

się

z trzech obszernych rozdziałów, proporcjonalnie pod względem
siebie komplementarne.
Treść pierwszego rozdziału ukazuje „sytuację społeczno-moralną rodziny" (ss. 25-168).
Paragraf wprowadzający mówi o „ewolucji pojęcia rodziny" aż do „upowszechnienia się
alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego" (lepiej by było chyba powiedzieć „form
rodzino-podobnych!"). Dobrze to wyjaśnia paragraf następny mówiący o „dezintegracji
modelu rodziny" (ss. 76nn.) oraz „szkic" o sytuacji bytowej rodziny polskiej" (s. 141).
Jest to rozdział spójny i zrobiony tak, aby ukazać w części drugiej „ koncepcję rodziny
w nauczaniu Kościoła Rzymskokatolickiego i w ustawodawstwie państwowym" (ss. 169-296).
Dobrze jest zrobiona synteza o „ małżeństwie i rodzinie w porządku Bożym" oraz główne
zasady (dobra wspólnego, solidarności, pomocniczości, i zasady społeczne w Duszpasterstwie
Rodzin w archidiecezji Poznańskiej - s. 221-258). Rodzina w polskim ustawodawstwie (z
prawami i obowiązkami) - jest ukazana (z ważnym, ale domyślnym założeniem!) w
strukturze życia społecznego. Autorowi jednak potrzebne było takie ujęcie, aby dokonać
„konkretyzacji" „zasad współpracy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z kościelnymi
organizacjami" (ss. 297-355). Jest to rozdział najbardziej „oryginalny" pod względem treści, gdyż - jak na wskazuje choćby dokumentacja w przypisach - niewiele osób się tą
problematyką w Wielkopolsce (i nie tylko!) nie zajmowało!.
treści rozłożonych. Rozdziały są względem
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Analizując treść

recenzowanej monografii habilitacyjnej ks. dr. Andrzeja Pryby, trzeba
powiedzieć, że monografia ma wyraźnie trzy warstwy badawcze.
Pierwsza warstwa badawcza - skupia Autora w obszarze moralności rodzinnej. Należą tutaj
podstawy antropologiczne, kwestia błędu antropologicznego w antropologii ponowoczesnej
(ss. 20nn.), zagadnienia wieloznaczności małżeństwo i rodziny dzisiaj, upowszechnianie się
alternatywnych form życia i dezintegracja rodziny .. Autor w tej części przywołuje znakomite
analizy z Veritattis splendor" oraz Fides et ratio", Nie zajmuje się jednak nimi bezpośrednio.
Korzysta za to szeroko z dorobku ks. prof. Pawła Bortkiewicza. Wiadomo, że dla obecnej
epoki charakterystyczne jest bezkrytyczne absolutyzowanie nowoczesności z pominięciem
racjonalnego myślenia, co w praktyce oznacza rezygnację z poszukiwań prawdy i sensu. Jest
to bardzo ważne spostrzeżenie. Według postmodernistów bowiem prawda w znaczeniu
obiektywnym w ogóle nie istnieje. Jest ona zastępowana przez mniemania i różnego rodzaju
opinie, prywatną prawdę. Konsekwencją tego jest nowa kreatywna koncepcja sumienia. W
ujęciu tym akty sumienia polegają na decyzji, a nie są aktami sądów. Skutkiem takiego stanu
rzeczy jest więc powstanie moralności indywidualistycznej, „według której każdy człowiek
staje wobec własnej prawdy". I to jest główne źródło kolejnych błędów moralnych (por. P.
Bortkiewicz, Ideowy obraz współczesnej kultury euroatlantyckiej, w: J. Nagórny, A. Derdziuk
(red.), Moralne aspekty przemian cywilizacyjnych, Sandomierz 2001, s. 27. Por. J. Nagórny,
Sumienie - źródło wolności czy zniewolenia?, w: J. Guzowski (red.), Człowiek sumienia,
Olsztyn 1997,). Aby się przekonać szczegółowo o sporym wkładzie pracy ks. dr. A. Pryby w
studium zagadnień normatywno-aksjologicznych, wystarczy tylko sprawdzić choćby przypisy
na stronach 19-22). Jest to owoc bardzo żmudnej pracy badawczej.
Druga warstwa badawcza - to warstwa teologiczno-społeczna (łącznie z wykazami
statystycznymi i prawnymi). Zaproponowana przez Autora koncepcja szeroko rozumianej
„pomocy rodzinie" ukazuje zasadę, że najpierw człowiek, a potem rodzina, stają się drogą
Kościoła. Konsekwencją takiego sposobu myślenia jest kierowanie się w życiu społecznym,
które Kościół współtworzy, zasadami wypracowanymi przez katolicką naukę społeczną.
Zaprezentowane wyżej działania, jakie podejmuje Kościół Rzymskokatolicki w ramach
swych różnych instytucji istniejących w archidiecezji poznańskiej, potwierdzają tylko ten
sposób myślenia (por. np. ss. 258). Autor jest zdania, że problematyka pomocy społecznej jest
przedmiotem zainteresowania różnych dyscyplin naukowych. Skupia się jednak Autor
głownie na dziedzinie nauk prawnych. Jest to ściśle związane ze zmianami legislacyjnymi
dotyczącymi właśnie pomocy społecznej. Modyfikacje te była związane z przeobrażeniami,
jakie zaszły w ostatnim dziesięcioleciu w ustawodawstwie socjalnym w związku z
przeprowadzonymi reformami gospodarczymi. Ponadto ważne znaczenie miało też wstąpienie
Polski do Unii Europejskiej oraz związana z tym zmiana koncepcji socjalnej polityki państwa.
Ks. A. Pryba idzie tutaj po linii myślenia Iwony Sierpowskiej, która stwierdza: „Pomoc
społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i
rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie one pokonać,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i
rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im
życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem tej pomocy jest
doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia świadczeniobiorców oraz zintegrowanie ich
ze środowiskiem. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do
współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Co do zasady pomoc ma
charakter przejściowy i zakłada aktywizację osób i rodzi z niej korzystających" (por. przypis
313 - I. Sierpowska, Pomoc społeczna, Warszawa 2011).
Zaprezentowana tak przez Autora koncepcja pomocy społecznej przypomina o
szczególnej trosce polityki społecznej państwa o osoby i rodziny znajdujące się w trudnej
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sytuacji. Kwestia ta łączy się ściśle z zagadnieniem polityki rodzinnej państwa. W związku z
tym warto najpierw zadać pytanie o koncepcję człowieka i rodziny, jaka występuje w polskim
prawodawstwie. Przedmiotem badań ks. A. Pryby staje się ustawodawstwo dotyczące pomocy
społecznej, Okres, jaki interesuje Autora obejmuje lata 1999-2009 i został określony w tytule
recenzowanej monografii.
Kwestie prawne zajmują w tej warstwie badawczej centralne miejsce (por. np. normy,
które regulują fundamentalne zagadnienia związane z funkcjonowaniem małżeństwa i
rodziny, które Autor wydobywa z prawa rodzinnego i opiekuńczego) . Dotyczą one między
innymi: zawarcia małżeństwa, relacji osobowych i majątkowych pomiędzy małżonkami oraz
relacji, które łączą rodziców z dziećmi (i jest to dobrze udokumentowane - por. np. M.
Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2011 - przypis 314). O tym, że
kwestie prawne są dla Autora ważne (i centralne) świadczy też dokumentacja czerpana - co
dziś jest poza naukami prawnymi raczej rzadkością w teologii moralnej - z Kodeksu Prawa
Kanonicznego, a przede wszystkim od E. Sztafrowskigo, Chrześcijańskie małżeństwo,
Warszawa 1985 czy od J. Gręźlikowskigo, Co po rozwodzie? Częstochowa 2005.
Mając to na uwadze trzeba podkreślić, iż w tej warstwie badawczej nieco brakuje
zagadnień z socjologii rodziny (choćby szczegółowych analiz ze „szkoły" O. prof. Leona
Dyczewskiego!). Trzeba jednak uczciwie powiedzieć, ze nie było to jednak głównym celem
badawczym Autora monografii.
Trzecia warstwa badawcza wyraźnie obecna w recenzowanej pracy - to warstwa
moralno-organizacyjna. Jest to swoiste „novum" w dzisiejszej teologii moralnej. Motyw ten
„wybija się" się niemal na każdej stronie. Jest to też „ukryte założenie", które Autor stara się
uzasadnić w swojej monografii. Wynika to też z podstawowej zasady, pojęcia i funkcji
społecznej małżeństwa i rodziny.
Małżeństwo jest fundamentem rodziny. „W świetle art. 18 Konstytucji Rzeczpospolitej
Polskiej oraz przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżeństwo rozumiane jest jako
związek mężczyzny i kobiety sformalizowany przez normy regulujące przesłanki jego
zawarcia. Małżeństwo jest w obecnej dobie związkiem osób wolnych w tym sensie, że
swobodnie wyrażają one chęć jego zawarcia. W przepisach prawa rodzinnego małżeństwo
traktowane jest jako związek z założenia trwały, choć nie nierozerwalny [„ .], w którym
małżonkowie mają równe prawa i obowiązki" (s. 259).
Świadczenie pomocy dzisiejszej rodzinie. sięga długiej tradycji chrześcijańskiej
Caritas. Tak jak kiedyś, także i dziś - pomoc ta nie jest czymś łatwym. Autor jest jednak
zdania„ że z czasem jednak sytuacja ulega diametralnej poprawie. Stara się to udowodnić
przede wszystkim moralno-prawnie (!). Uważa, że artykuł 19 Ustawy o pomocy społecznej
informuje, że do zadań własnych powiatu należy między innymi „opracowanie i realizacja
powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnie
niem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których
celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi
terytorialnie gminami" (s. 330). Realizacja tego zadania podejmowana jest przez powiatowe
centra pomocy rodzinie, tj . jednostkę administracyjną wchodzącą w skład powiatowej
administracji. Autor uważa, że sama nazwa sugeruje, iż należy traktować tę jednostkę jako
zasadniczy element składowy polityki rodzinnej. Okazuje się jednak, że powiatowe centra
pomocy rodzinie zostały przypisane do systemu pomocy społecznej, która w rozumieniu
ustawodawcy w wystarczającym stopniu zapewnia prowadzenie polityki rodzinnej" (s. 331).
Niestety, polityka rodzinna została wobec tego ograniczona do opieki zastępczej wobec sierot
i pomocy rodzinom zastępczym. Brakuje tu działań prewencyjnych, które będą polegały na
zapobieganiu powstawaniu zagrożeń dla funkcjonowania rodziny. Wobec tego wydaje się, że
przy tworzeniu strategii działań prorodzinnych należy uwzględniać wszystkie funkcje polityki
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prorodzinnej. Jej skuteczność bowiem zależy od tego, w jakim zakresie wypełnia ona
funkcje: prewencyjną, naprawczą (ochronną), kreatywną (stymulującą),
aktywizującą. To ostatnie jest widoczne w działalności Poznańskiej Caritas. Autor ukazuje to
poprawnie na stronach 335-343.
następujące

Recenzowane opracowanie jest zrobione solidnie pod względem dokumentacyjnym. Z
dzisiejszej perspektywy patrząc można by rozbudować jeszcze niemal wszystkie wątki o
analizy Benedykta XVI i o nauczanie Papieża Franciszka. Całość jednak z powodzeniem
wystarczy do tego, aby zakwalifikować monografię do rzędu rozpraw habilitacyjnych - w
pełni zasługujących na to miano.

4.

Ocena dorobku naukowego -

udział

w konferencjach i działalność dydaktyczna

Ks. dr Andrzej Pryba w ciągu minionego dziesięciolecia czynnie i twórczo uczestniczy
w prawie pięćdziesięciu konferencjach naukowych organizowanych w kraju i za granicą.
Trzeba powiedzieć, że wszystkie wykłady i związane z nimi publikacje skupiają się wokół
trzech ważnych dziś dla nauki dziedzin badawczych.

Pierwszy - związany z kierowaniem międzynarodowymi i krajowymi projektami oraz
udział w takich projektach. Kandydat otrzymał grant habilitacyjny na realizację projektu
badawczego pt.: Instytucjonalne działania wobec rodziny na terenie województwa
wielkopolskiego w latach 1999-2009 [1360/B/H03/2011/40] . Projekt ten był finansowany
przez Narodowe Centrum Nauki. Czas realizacji projektu: 23.05.2011 - 22.05.2013. W
projekcie pełnił funkcję kierownika. Efektem zrealizowanych badań jest obszerna publikacja
pt.: Instytucjonalne działania wobec rodziny na terenie województwa wielkopolskiego w
latach 1999-2009. Inspiracje teologiczne w praktyce powiatowych centrów pomocy rodzinie,
Wydawnictwo Bemardinum, Pelplin 2014, ss. 400,
Ponadto - w latach 2002-2007 Kandydat uczestniczy w projekcie Zgromadzenia
Misjonarzy Świętej Rodziny w Rzymie dotyczącym pastoralnej posługi wobec małżeństw i
rodzin. Projekt ten podejmował działania edukacyjno-szkoleniowe. W skład uczestników tego
projektu wchodzili przedstawiciele Brazylii, Indonezji, Hiszpanii i Polski. Spotkania
odbywały się cyklicznie w Rzymie (Dom Generalny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej
Rodziny) [2002 r.], Yogyacarcie (Wizma Nazareth, Skolasticat MSF) [2003 r.], Madrycie
(Dom Prowincjalny MSF) [2004 r.], Kazimierzu Biskupim (Wyższe Seminarium Duchowne
Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny) [2005] i w Passo Fundo (Dom Prowincjalny
MSF i Universidade de Passo Fundo) [2006 r.], Rzymie (Dom Generalny Zgromadzenia
Misjonarzy Świętej Rodziny) [2007 r.]. Spotkania uczestników projektu były platformą
wymiany myśli i doświadczeń w dziedzinie duszpasterstwa rodzin. Teoria była
konfrontowana z praktyką podejmowaną w różnych kulturach świata. Było to cennym
ubogaceniem uczestników tego programu. Warto nadmienić, że grono uczestników
poszerzało się każdorazowo o grupę ludzi zaangażowanych lokalnie w pastoralną posługę
wobec rodzin. Podczas każdego ze kilkudniowych spotkań organizowano konferencję
naukową, w której uczestnicy prezentowali swoje referaty.
W maju 2015 roku podjąłem współpracę z austriacką uczelnią Kirchliche
Padagogische Hochschule Wien/Krems w ramach projektu Pilgrim.
25 maja 2015 roku zorganizowano w Poznaniu, w ramach niniejszego projektu
konferencję naukową pt.: „Dialog - Zaufanie - Współpraca", podczas której wygłosiłem
referat: „Rodzina zasadą cywilizacji". Pilgrim to grupa ludzi związanych z wiedeńską
uczelnią, dla których ważne jest wychowanie w duchu zróżnicowanego rozwoju połączone z
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międzykulturowością. Głównym hasłem tego projektu jest „Żyjąc świadomie - budujesz
przyszłość".

Druga grupa konferencji - to konferencje moralno-społeczne (w szerokim znaczeniu
Takich konferencji jest w kraju i z;a granicą ponad dwadzieścia. Wśród nich
należy wymienić między innymi:

tego

wyrażenia).

- Rodzina szkołą wartości ludzkich i chrześcijańskich w świetle przesłania VI
Światowego Spotkania Rodzin (Meksyk 2009), w: A. Pryba (red.), Rodzina szkołą wartości,
Wydział Teologiczny UAM, Poznań 2011, s. 155-164;
- IV Sympozjum Teologiczne, „Rodzina w dialogu z Bogiem i z sobą", Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Wyższe Seminarium Duchowne
Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim. Organizacja i
moderacja, Kazimierz Biskupi, 18-19 .02.2004
- XI Sympozjum Teologiczne, „(Nie)aktualność „Familiaris consortio"? W trzydziestą
wydania", Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny,
Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu
Biskupim. Organizacja, moderacja i referat: Wychowanie dzieci - prawem i obowiązkiem
rodziców, Kazimierz Biskupi, 0203.03.2011
rocznicę

- V Konferencja europejska, „Ocalić rodzinę - Ocalić przyszłość", Uniwersytet
Rzeszowski, referat: Projekt szkolenia polskojęzycznych doradców wielospecjalistycznej
poradni rodzinnej w krajach napływu nowej emigracji na przykładzie Niemiec, Rzeszów, 2425 .03 .2011.
Sympozjum naukowe, „Społeczeństwo rodzinie - Rodzina społeczeństwu",
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Organizacja, moderacja i referat: Rodzina
podstawową instytucją i wspólnotą życia społecznego, Poznań, 16.11.2011
- Międzynarodowa konferencja naukowa, „Instytucjonalne formy wsparcia rodziny",
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Studiów nad Rodziną.
Referat: Współdziałanie powiatowych centrów pomocy rodzinie z kościelnymi organizacjami
pozarządowymi na rzecz rodziny w archidiecezji poznańskiej, Łomianki, 21.02.2015
- Konferencja naukowa, „250 lat kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce",
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Teologii. Referat: Moralne implikacje kultu
Najświętszego Serca Pana Jezusa, Lublin, 11.06.2015
Międzynarodowa

konferencja naukowa, „Rodzina: miłość, małżeństwo,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział
Studiów nad Rodziną. Referat: Etyczno-charyzmatyczny wymiar powołania małżeńsko
rodzinnego w nauczaniu ks. profesora Jerzego Bajdy, Łomianki, 14.11.2015
odpowiedzialność",

- XVI Sympozjum Teologiczne, „Duszpasterstwo rodzin w kontekście nowej
ewangelizacji", Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny,
Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu
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Biskupim.

Organizacja, moderacja i referat: Duszpasterstwo
rodzin, Kazimierz Biskupi, 03- 04. 02.2016

rodzin

działalnością

ewangelizacyjną wobec

Ks, dr Andrzej Pryba bierze czynny udział w komitetach organizacyjnych
międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Od 2001 roku zorganizowałem
samodzielnie w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Misjonarzy Świętej
Rodziny w Kazimierzu Biskupim 16 ogólnopolskich sympozjów naukowych dotyczących
problematyki małżeństwa i rodziny:
Od 2008 roku zorganizowałem we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki
w Poznaniu 8 ogólnopolskich sympozjów naukowych. Problematyka tych
konferencji dotyczyła małżeństwa i rodziny w kontekście społecznym.
Społecznej

Na uwagę zasługuje również udział Kandydata w komitetach redakcyjnych i radach
naukowych czasopism. Główną działalnością w tej sferze jest redagowanie czasopisma
naukowego wydawanego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu pod patronatem Stowarzyszenia Teologów Moralistów. Od roku 2011 pełni
funkcję redaktora naczelnego czasopisma Teologia i Moralność". Pismo to ukazuje się w
cyklu półrocznym. Od czasu objęcia przeze mnie redakcji czasopisma ukazało się 10 jego
edycji. W roku 2011 czasopismo było oceniane na liście czasopism punktowanych (część B)
ocenianych przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego i uzyskało 3 punkty. Natomiast
na liście z 23 grudnia 2015 roku otrzymało 7 punktów. Czasopismo jest indeksowane i
oceniane przez międzynarodową bazę Index Copernicus Journal Master List z wynikiem
49,41 punktów. Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej
[www.teologiaimoralnosc.amu.edu.pl]. Czasopismo znajduje się także na platformie
otwartych czasopism naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
PRESSto [http://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim]. Od 2011 roku ukazały się pod moją
redakcją następujące numery czasopisma:
5. Dorobek w zakresie popularyzacji nauki

Ks, dr Andrzej Pryba współpracuje od lat z Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej w Poznaniu. Owocem tej współpracy jest osiem wspólnie zorganizowanych
sympozjów poświęconych tematyce familiologicznej oraz konieczności doskonalenia
.nauczycieli:
- Współpraca z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, którego owocem była
organizacja konferencji naukowej pt.: Wielokulturowość, ciągłe zmagania... oraz wygłoszony
referat (19-20.03.2015)
- Uczestnictwo w tworzeniu i realizacji programu szkoleniowego w zakresie
poradnictwa małżeńsko-rodzinnego dla Ośrodków Polonijnych w Niemczech i Wielkiej
Brytanii. Prowadzenie zajęć w Londynie i w Concordii k. Dortmundu dla osób
przygotowujących się do pracy w poradniach życia małżeńsko-rodzinnego w Wielkiej
Brytanii i w Niemczech. Udział w realizacji programu szkoleniowego jako reprezentant
Wydziału Teologicznego UAM.
- Przygotowanie i realizacja projektu pt.: „Dialog
dla małżeństw z Białorusi (Ciechocinek, 20-25.07.2015)

małżeński"

- wakacyjne warsztaty
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Można wymienić również trzy ważne warsztaty dla małżonków dotyczących
sakramentu małżeństwa w Centrum Duchowości Świętorodzinnej Zgromadzenia Misjonarzy
Świętej Rodziny w Ciechocinku. Praktyczne wykorzystanie teoretycznych założeń
wypływających z teologii rodziny.

6. Opieka naukowa nad studentami

Od 2008 roku ks. dr Andrzej Pryba jest opiekunem poszczególnych roczników studiujących
teologię na Wydziale Teologicznym UAM w Wyższym Seminarium Duchownym
Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Prowadzi też opiekę naukową nad doktorantami
w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego. W latach 2004-2008 w
ramach zajęć dydaktycznych na Wydziale Teologicznym UAM prowadzi seminarium
naukowe z teologii pastoralnej (pod opieką naukową ks. prof. UAM Adama Przybeckiego) i
promując sześć prac magisterskich.
W latach 2004-2008 w ramach zajęć dydaktycznych na Wydziale Teologicznym UAM
Kandydat prowadzi seminarium naukowe z teologii moralnej (pod opieką naukową ks, prof.
Jerzego Troski), promując pięć prac magisterskich.
Wszystkie te powyższe dane personalne i jakość pracy naukowo-dydaktycznej dobrze
świadczy o Kandydacie. Jest to dorobek naprawdę znaczący i zasługuje na bardzo poważne
uznanie. Świadczy też o tym, że zasługuje na zaliczenie go do przewodu habilitacyjnego.
7. Ocena metodologiczna prowadzonych badań

Dorobek naukowo-badawczy ks. dr. Andrzeja Pryby, jego warsztat naukowy, jest - jak to
wynika z całego przedłożonego do recenzji materiału tekstów drukowanych, wciąż
doskonalony. Cala metodologia, techniki pisania, budowa struktur myślowych - często
skupiających w sobie elementy interdyscyplinarne - są owocem dobrze przyswojonej
metodologii wypracowanej przez takich Mistrzów jak ks. prof. Jerzy Troska, czy już śp. ks.
prof. J. Bajda i śp. prof. J. Nagómy. Widoczne to jest w „odważnym" stawianiu tez (hipotez
badawczych), w klarownym sposobie argumentacji oraz w otwartości i szacunku wobec
innych, często przeciwstawnych opinii. Jest to dobra podstawa do prowadzenia dalszej,
uczciwej badawczo, samodzielnej pracy naukowej .
Odnosząc

się

bardziej szczegółowo do dorobku (i do przygotowanej rozprawy
habilitacyjnej) - trzeba podkreślić, że zarówno cała struktura treściowa recenzowanych
monografii, jak i poszczególne ich paragrafy, są robione zgodnie ze znanym „schematem"
myślenia teologicznomoralnego i teologiczno-historycznego. W badaniach prowadzonych
przez Kandydata widać wyraźne wysiłki, by odkrywać i rekonstruować dzisiejsze myślenie
ludzi i ich styl życia w duchu chrześcijańskim (nie jest to na pewno łatwe, gdyż pisze się dziś
przeważnie na przykład na tematy o moralności małżeńskiej w sposób niesystematyczny).
Problemy i pytania, jakie stawia teologii (i także socjologii, a zwłaszcza naukom prawnym)
„kultura życia" i „kultura śmierci", są trudne. Nie jest też łatwo z nimi prowadzić poważny
dialog, gdyż wielu autorów traktuje chrześcijaństwo - jak to w pierwszej części rozprawy
ukazuje Kandydat - postmodernistycznie, czyli w kategoriach „filozofii zabawy" (fun
morality). Autor recenzowanych monografii jednak bardzo „otwarcie" wchodzi w poważny
dialog z tymi opiniami. I to się mu udaje nie tylko dobrze zrekonstruować, ale dokonać
poprawnej syntezy.
W wykazie dorobku - literatura przedmiotu

dotycząca
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statusu społecznego ludzi żyjących w dzisiejszej kulturze - jest
wystarczająca Gest to ponad 500 poważnych pozycji). Literatura przedmiotu w monografii nie
jest wprawdzie obszerna, ale mogłaby być z łatwością poszerzona, jak to widać zresztą z
wcześniejszych publikacji Autora (ciekawe, że Autor prawie wcale nie cytuje swych
poprzednich prac!). Trochę rzadko w pracy są przywoływane dokumenty Magisterium
Ecclesiae oraz „klasyczne" opracowania teologiczne (np. teksty Ojców Kościoła czy
komentarze do Veritatis splendor i encyklik społecznych) . Ciekawie za to - i w sposób
wartościowy - wpisują się w pracę niezbyt powszechnie znane opracowania z zakresu nauk
prawnych - dobrze jednak znane Autorowi i prawdopodobnie szeroko wykorzystywane w
jego dydaktyce akademickiej. Ponad trzydzieści dokumentów Jana Pawła i Benedykta XVI
wykazanych w bibliografii dobrze świadczy o gruntownym zapoznaniu się zwłaszcza z
problematyką konieczności pomocy rodzinie. Nie omawia Autor jednak szerzej „pomocy
psychologicznej rodzinie" (!). Trzeba za to podkreślić, że znaczna część przywoływanych
pozycji ma wręcz unikalny charakter badawczy w monografii habilitacyjnej.
moralnego,

także

Jest faktem, że można mieć inne zdanie w wielu sprawach niż Autor Gak np.
dokumentacja bibliograficzna w pracy (np. podział bibliografii), to jednak trzeba powiedzieć,
że poprawnie prowadzi Kandydat swoje uzasadnienia. Przypisy są niemal na każdej stronie i
są „obfite". Styl pracy jest poprawny. Tok rozumowania jest ciągły (z wyjątkiem kilkunastu
„przerw" spowodowanych prawdopodobnie robieniem „wycięć" z szerszego materiału) .
Trzeba również podkreślić, że Autor zachowuje własny język, mimo tego, iż cytuje źródła o
bardzo różnych sposobach pisania. Sposób uzasadnienia stawnych tez i rozwiązywania
problemów zasługuje na prawdziwy szacunek (nie ma w opracowaniach i artykułach
„zbędnych" treści, a przypisy, pełniące nie tylko funkcję wskazującą, ale i porównawczą,
bardzo wzbogacają cały dorobek. Opisy i prezentacja poglądów - nie tylko społecznych - bez
zarzutu. Widać, że Autor nie jest „nowicjuszem" w stawianiu problemów i w ich
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rozw1ązywanm .

8. Wniosek końcowy
Przedstawiony do recenzji pokaźny dorobek naukowo-akademicki i recenzowana praca o
„instytucjonalnych działaniach wobec rodziny na terenie Województwa Poznańskiego, może
być uznana za rozprawę habilitacyjną ks. dr. Andrzeja Pryby i w pełni upoważniają do
dalszych etapów przewodu habilitacyjnego. Przedstawiony do recenzji materiał ukazuje
dzieła ambitne pod względem badawczym. Wybór badanej literatury przedmiotowej (często z
zakresu nauk społecznych, prawnych i polityki prorodzinnej) - jest właściwy i
uprawomocniony badawczo. Podjęte i zastosowane „narzędzia badawcze" zostały właściwie
wykorzystane. Treść dorobku jest owocem dużego wysiłku studyjnego. Nie chodzi tylko o
odpowiednie przeprowadzenie, opracowanie i przedstawienie własnych badań, ale i równie
dużego wysiłku związanego z zapoznaniem się ze znaczeniem przemian religijności i
moralności dzisiaj. W tym zakresie Autor wykazuje się niekwestionowaną wiedzą konieczną
do opracowania dosyć złożonego problemu naukowego. Pod względem struktury,
przedstawionych treści (w tym szeroko omawianych poglądów innych autorów z etyki życia)
- jest cennym wkładem w dzisiejszy rozwój nie tylko teologii moralnej. Zdobyta przez
Autora wiedza i umiejętności twórczo-badawcze, inspirowane także codzienną pracą
edukacyjną i formacyjną w strukturach Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zaowocowały wartościowym dorobkiem zasługującym na miano habilitacyjnego.
Dorobek naukowy i akademicko-organizacyjny ks. dr. Andrzeja Pryby w pełni upoważnia
do podjęcia starań o kontynuację przewodu habilitacyjnego. Jest on we wszystkich obszarach
stawianych kandydatom do przewodu-wystarczający i dobrze zrobiony.

12

Mając

to wszystko na uwadze - pragnę postawić wniosek do Rady Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, zgodnie z prawem
akademickim, o dopuszczenie ks. dr. Andrzeja Pryby do dalszych etapów przewodu
habilitacyjnego i jego kontynuację.
Z wyrazami należnego szacunku
nzent
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